
 În cadrul proiectului ”Viitori antreprenori în 
agricultură pregătiți în spațiul european” am avut ocazia de a 
vedea o țară nouă cu tradiții și obiceiuri noi.  
Aici am învățat să lucrez în echipă și să mă consult cu persoanele 
din jurul meu înainte de a lua o decizie. Am acumulat foarte multe 
informații din domeniul agricol care sunt sigură că pe viitor mă 
vor ajuta foarte mult.  
 Am fost foarte impresionată de asociația de 
agricultori care își lucrează singuri pământurile folosind utilaje 
performante. Aceste utilaje sunt cumpărate din toate colțurile 
lumii în funcție de performanțele lor și utilizate pentru a obține 
producții de calitate cu semințe certificate. Mi-aș dori tare mult ca 
acest sistem să fie utilizat și în zona noastră și să nu mai rămână 
pământ nelucrat. Toate explicațiile primite pe parcursul 
proiectului ne-a arătat că nu este greu să-ți faci propria afacere ai 
nevoie doar de un pic de curaj, multă voință și foarte, foarte multă 
muncă.  
 Această experiență a fost unică pentru mine și va 
rămâne de ne uitat pentru că am avut posibilitatea să cunosc 
foarte multe persoane și să-mi fac foarte mulți prieteni. Totodată 
am avut posibilitatea să cunosc noi tradiții și obiceiuri, diferite de 
a le noastre, începând de la mâncare și până la îmbrăcăminte. 
 Prin participarea la proiect mi-am îmbunătățit 
cunoștințele în domeniul practic al agriculturii și pentru viitor aș 
dori să urmez o facultate și să am propria mea afacere de succes. 

Balan Otilia Adelina 
Clasa a XII D 



 Participarea la proiectul din cadrul programului 
Erasmus+ a fost pentru mine o experiență ce mi-a dat posibilitatea să 
învăț foarte multe lucruri atât la nivel profesional cât și personal. 
 Din punct de vedere profesional am fost impresionată 
de modul de organizare și administrare a fabricii de iaurt. Ea rămâne 
pentru mine un model de afacere în agricultură și cred că în zona 
noastră s-ar putea realiza dacă ar crește numărul de ferme de vaci.  
Mi-ar plăcea tare mult să fabric iaurt cu fructe de pădure care să le 
obțin din propria afacere și astfel să asigur valorificare ala maxim a 
muncii mele. 
 Participarea la proiect m-a făcut să fiu mai încrezătoare 
în mine și în forțele mele și în viitor sper să fiu capabilă să-mi deschid 
propria afacere. Mi-am dat seama în cele cinci zile petrecute departe 
de casă e foarte important să ai prieteni de nădejde și să faci parte 
dintr-un grup în care există armonie și înțelegere. 
 Mi-ar face o plăcere enormă să particip și la alte proiecte 
și să am posibilitatea să cunosc țări și oameni noi, să acumulez 
cunoștințe care să-mi permită să-mi fac un viitor mai bun. 
 

Chirica Delia Georgiana 
 Clasa a XI-a D 



 Acest proiect din cadrul programului Erasmus+ a fost 
o șansă pentru noi, toți participanții. Am avut posibilitatea să vedem 
locuri foarte interesante, să cunoaștem persoane deosebite și să ne 
dezvoltăm din toate punctele de vedere. Ne-am întors cu mai multă 
încredere în sine, cu o capacitate de exprimare mult mai clară și cu 
foarte multe cunoștințe în privința modului de organizare a 
afacerilor din agricultură. 
 Eu, personal, am fost foarte impresionată de 
fabricarea uleiului de floarea soarelui și mi se pare o afacere de 
viitor pentru zona noastră pentru că prezintă toate condițiile pentru 
cultivarea plantei pe suprafețe foarte mari. Fabricarea uleiului 
aduce profit având în vedre că este un produs finit la care se 
adaugă și celelalte produse obținute cum ar fi șrotul pentru 
creșterea animalelor și halvaua, un dulce atât de căutat. 
Perspectiva de a deschide așa ceva se poate realiza numai dacă aș 
avea asociați și fonduri, dar mi-ar plăcea tare mult să o pot pune în 
practică. 
 Bulgaria ca țară mi s-a părut foarte frumoasă pentru 
că totul era verde și pentru că tot pământul arabil era cultivat în 
sistem industrial cu lanuri imense toate curate și cu plante foarte 
bine dezvoltate. Oamenii pe care i-am cunoscut au fost foarte 
primitori și bucătăria regiunii   are feluri de mâncare foarte 
apetisante și în porții extraordinari de mari. Mi-am făcut foarte mulți 
prieteni și ne-am distrat de minune. Oricând aș repeta o asemenea 
experiență dacă aș avea posibilitatea. 

Axinte Maria Mădălina 
 Absolventă a Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” 



 Prin participarea mea la proiectul din cadrul 
programului Erasmus+ am avut foarte multe de învățat. Această 
oportunitatea mi-a dat curajul ca pe viitor să-mi fac o afacere 
proprie. În momentul de față lucrez în modeling, dar a-și dori pe 
viitor, cu banii câștigați,  să-mi deschid o fabrică de prelucrare a 
laptelui aprovizionată de către propria fermă de vaci.  
 În afară de toate fermele și întreprinderile pe care le-
am observat și analizat și care sunt foarte bine organizate, m-a 
impresionat foarte mult oamenii de pe aceste locuri care sunt de 
o bunătate și ospitalitate desăvârșită. Ospitalitatea poporului 
bulgar mă determină să mai vizitez această țară dacă am 
posibilitatea. Locurile sunt foarte frumoase cu peisaje 
spectaculoase.  
 Pentru mine a fost o experiență plăcută, accentul a 
fost pus pe explorarea și învățarea tehnicilor de a dezvolta o 
afacere în domeniul agriculturii de care mă voi folosi cu iscusință 
în viitor, dar am rămas și cu foarte multe amintiri frumoase și 
foarte mulți prieteni.  

Guraliuc Ionela 
                          Absolventă a Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” 



 Proiectului ”Viitori antreprenori în agricultură 
pregătiți în spațiul european” desfășurat în cadrul programului 
Erasmus+ mi-a dat ocazia să văd o țară minunată, cu locuri și 
oameni minunați. Acest proiect pentru noi a fost o mare reușită 
pentru într-un timp foarte scurt am avut posibilitatea să trăim 
foarte multe experiențe frumoase atât în plan profesional cât și 
personal.  
 Ca idee de afaceri în agricultură cel mai mult m-a 
impresionat fabrica de prelucrare a laptelui ca model de 
valorificare la maxim a unei materii prime. Dacă aș avea 
posibilitatea mi-aș deschide o astfel de afacere pe lângă o fermă 
de creștere a vacilor ca să știi ce fel de lapte prelucrez.  
 Mă bucur tare mult că am avut șansa să particip la 
acest proiect, pentru cp am rămas cu amintiri frumoase și cu 
foarte mulți prieteni din toate cele trei țări participante. 
 Sper că se vor mai face astfel de proiecte pentru a 
beneficia și alți elevi de astfel de experiențe frumoase așa cum 
am avut noi timp de o săptămână. 

Pleșca Camelia 
                          Absolventă a Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” 



 Mi-am dorit foarte mult să particip la acest proiect 
deoarece era unica posibilitate din viața mea. De când am intrat la 
școala profesională,   mi-am câștigat singură existența și a fost  
ca un vis să pot să merg într-o țară străină și să învăț lucruri noi. 
Și visul meu s-a realizat și mulțumesc tuturor celor ce m-au ajutat.  
 Am fost foarte impresionată de Bulgaria de locurile 
și oamenii pe care i-am cunoscut și mi-a plăcut modul lor de viață. 
Pentru mine sunt cei mai prietenoși oameni pe care i-am întâlnit și  
mi-a plăcut cum  ne-au primit și cum s-au purtat cu noi în cele 
cinci zile. Mi-am făcut foarte mulți prieteni și am învățat cum să 
colaborezi în cadrul unui grup. 
 Ca afacere în agricultură mi-a plăcut și este un 
exemplu pentru mine ferma  în care se cultiva soia.  Nu  afacerea  
în sine mi-a plăcut ci modul cum era organizată și mai ales cei doi 
patroni, soț și soție care ne-au învățat că o afacere se 
construiește în timp, de la puțin la mult, cu foarte multă muncă și 
cu încredere în viitor. Mi-a plăcut optimismul lor și faptul că 
întreaga producție era ecologică, fără a folosi substanțe chimice 
dăunătoare. 
 În urma acestei experiențe  mi-ar place să am 
propria afacere, dacă ar fi posibil să fie axată pe cultivarea florilor 
și sper ca într-o zi să-mi realizez acest vis. Pentru moment trebuie 
să muncesc și  
să-mi câștig existența, dar nu se știe niciodată ce-ți oferă viitorul. 

Grumeza Niculina Mădălina 
                          Fostă elevă a Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” 



 Pentru mine participare la proiectul ”Viitori 
antreprenori pregătiți în spațiul european” a fost prima experiență de 
acest gen din viața mea și m-a impresionat foarte mult.  În primul 
rând am avut  posibilitatea să învăț să mă descurc singură și să mă 
adaptez să colaborez cu alte persoane ce vorbesc alte limbi decât 
limba română.   
 Astfel, am realizat că pot să fac mult mai multe lucruri 
decât îmi imaginam, mi-am schimbat părerea despre capacitatea 
mea de a mă adapta într-un mediu necunoscut și am învățat cât de 
ușor poți să-ți faci prieteni de încredere.  
 Momentul selecției a fost foarte emoționant pentru 
mine și de-atunci m-am gândit că va fi foarte frumos. Mi-a plăcut tare 
mult călătoria cu trenul și când am ajuns am fost întâmpinați de elevi 
și profesori deosebit de drăguți. Mai ales doamna directoare a școlii 
m-a impresionat foarte mult.  
 Dintre toate afacerile in agricultură pe care le-am 
analizat și observat, cel mai reușit  exemplu de bună practică a fost 
utilizarea soiurilor certificate de porumb, având în vedere că în zona 
noastră se cultivă foarte mult porumb, dar cu producții scăzute 
pentru că sămânța nu este de calitate. Mi-ar place ca în viitor să 
înființez o asociație a producătorilor de porumb care să realizeze 
producții ce aduc profit. 
Am plecat din Bulgaria cu un sentiment de tristețe pentru că m-am 
despărțit de prietenii pe care mi-am făcut, dar cu dorința de a urma 
facultatea de agronomie, deci să iau bacalaureatul este prioritatea 
mea numărul unu. 

Chiperi Dumitrița Andreia 
Clasa a XI-a D 
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